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Ledelsesvurdering Institutt for medisinske basalfag 

1. Innledning 

Årets budsjettprosess har vært preget av omleggingen til nytt økonomisystem, og budsjettet for 2022 er 

utarbeidet før langtidsprognosen som leveres i januar. Justeringen i hovedtildelingen fra fakultetet for 2022 

som følge av redusert SPK-sats ble formidlet 1. november og konkretisert så sent som 16. november. 

Tildelingen er fordelt til IMBs budsjettenheter i henhold til IMBs budsjettfordelingsmodell. Summen av 

dette har gjort budsjetteringen mer krevende enn tidligere år, både mht. ressursbruk og kvalitet. Gitt disse 

rammebetingelsene mener vi likevel budsjettet for 2022 er realistisk. 

2. Vurdering av årsbudsjett 2022 

Det er usikkerhet rundt resultatet for 2021 og dermed om inngående balanse i 2022. Det er spesielt en 

risiko for at fakturaer for utstyr som allerede er i bestilling, ikke blir regnskapsført i inneværende år. 

Det antas at IMB vil ha et akkumulert mindreforbruk på kr 29,1 mill per 31.12.2021. Om lag kr 7 mill av 

dette vil være bundet i ulike forpliktelser. IMB har lagt et budsjett for 2022 med økte investeringer i utstyr 

og infrastruktur for å redusere mindreforbruket. I denne forbindelse vil leiesteder og bruk av utstyr 

gjennomgås. Aktiviteten i avdelingene følges opp tett allerede fra nyåret for å sikre gjennomføring.  Som 

følge av tiltak i budsjettet reduseres det akkumulerte mindreforbruket med kr 21,4 mill til kr 7,7 mill innen 

utgangen av 2022.

I budsjettet for 2022 har vi lagt til grunn at forskningsaktiviteten i 2022 ikke blir vesentlig høyrere enn i 

2021. 2021 har vært et år preget av COVID-19-tiltak, og veksling mellom fysisk og digital undervisning, 

hjemmekontor, lav reiseaktivitet mv. Den siste utviklingen i pandemien kan tyde på at også vinteren 2022 

vil preges av fortsatt stor usikkerhet. Erfaringene fra inneværende år tyder på at det tar tid å legge om 

aktiviteten når tiltakene lettes. Det er derfor vanskelig å planlegge et aktivitetsnivå i 2022 som er vesentlig 

endret i forhold til 2021. 

 

Dato: 3. desember 2021 

 

Lene Frost Andersen 

Instituttleder      Linda T. Helgesen 

        administrasjonssjef  
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Basisvirksomhet 
Det antas at IMB vil ha et akkumulert mindreforbruk på kr 29,1 mill per 31.12.2021. Om lag kr 7 mill av dette 
vil være bundet i ulike forpliktelser, som forskningssatsinger (kr 4,5 mill), utstyr og annen infrastruktur kr (2,5 
mill). Som følge av tiltak i budsjettet for 2022 reduseres det akkumulerte mindreforbruket med kr 21,4 mill til 
kr 7,7 mill per 31.12.2022. Hovedtiltakene er at det avsettes kr 3,4 mill til digital oppgradering i Domus Medica, 
kr 8 mill til utstyr til konvensjonell enhet KPM og kr 3 mill til utstyr i fagavdelingenes laboratorier, ut over kr 3,3 
mill avsatt til utstyr kl III. 
  
Hovedtildelingen fra fakultetet på kr 171,4 mill for 2022, jfr. disposisjonsskriv av 25.9.2021, er justert for kutt 
på 10,1 mill som følge av redusert SPK-sats, og fordelt til IMBs budsjettenheter i henhold til IMBs 
budsjettfordelingsmodell. Det er lagt inn forventede tildelinger til forskningsinfrastruktur kl. I på kr 6,5 mill. 
Estimerte tildelinger til e-læring, driftsmidler til forskerlinjekandidater og nye tildelinger fra Livsvitenskap er 
lagt på nivå med tildelingene i 2019-2021.  

 

Etter betydelig nedgang i 2020 på grunn av covid-19-tiltakene, var det forventet at burtallet i Seksjon for 
komparativ medisin skulle begynne å stige igjen i løpet av høsten 2021. Men antall bur i drift har fortsatt å 
synke gjennom hele 2021. Det er krevende å redusere kostnader i takt med lavere aktivitet. Dette gjelder 
spesielt personalkostnader knyttet til faste stillinger, og seksjonen går mot et estimert akkumulert merforbruk 
i 2021 på kr 0,4 mill. Det er forventet at en moderat økning i burtall vil gi samlede inntekter fra brukerbetaling 
på kr 8,9 mill. i 2022. Rammetilskuddet til seksjonen reduseres med kr 0,3 mill til kr 4,95 mill pga. lavere SPK-
sats. Blant annet som følge av avgang i staben er det noe mer fleksibilitet knyttet til planlegging av 
personalkostnader i kommende budsjettår. Det budsjetteres med at seksjonens regnskap går i balanse per 
31.12.2022.  

Eiendomsavdelingens oppgradering av konvensjonell enhet i Seksjon for komparativ medisin skal etter 
nåværende plan ferdigstilles i desember 2022. Fakultetet har bestem at IMB skal dekke 2/3 av kostnader til 
nødvendig utstyr. I budsjettet for 2022 er det lagt inn investeringer for kr 8 mill til utstyr i konvensjonell enhet.   

Årsverk 2022 
Det er lagt inn nyrekruttering i vitenskapelige stillinger, som er avgjørende for å sikre videre faglig utvikling, 
undervisning og høy vitenskapelig produksjon. Omfanget av tekniske og administrative støttefunksjoner er 
dimensjonert for å imøtekomme behovet for både spesialiserte, sentrale og forskningsnære støttefunksjoner. 
Det er budsjettert med 10 nye stipendiater og 2 nye postdoktorer, som sikrer at samlet måltall for antall 
rekrutteringsstillinger oppfylles i 2022.  
 
I budsjettet er det lagt inn startpakker knyttet til nyrekrutteringer og det er tatt høyde for behovet for frie 
driftsmidler til forskningsgruppene i avdelingsbudsjettene. Det er budsjettert med kostnader til 
smitteverntiltak i laboratorie-undervisningen. Midler til nye rekrutteringsstillinger og utstyr klasse III (kr 3,3 
mill) er budsjettert på fellesnivået til fordeling etter søknad i januar/februar. Kostnadseffektene av disse 
fordelingene vil i hovedsak påløpe i tredje tertial. 



Økonomirapportering 

 

2 
 

 
De resultatbaserte inntektene (RBO) utgjør med kr 27,1 mill 16,8 % av IMBs tildeling fra fakultetet i 2022, og 
instituttet budsjetterer med et nettobidrag fra den eksternt finansierte porteføljen på kr 27 mill i årsbudsjett 
for 2022. Begge disse inntektskomponentene er avhengig av størrelsen på tildelinger fra ulike bidragsytere i 
den eksternt finansierte virksomheten (BOA), og da tilfanget av eksterne midler kan reduseres over tid 
innebærer det økte handlingsrommet også en risiko. Det er lagt vekt på at tiltak som reduserer det 
akkumulerte mindreforbruket fra 2021 ikke skal ha langsiktige økonomiske konsekvenser. Tiltakene skal i 
hovedsak fornye utstyrsparken og forbedre teknisk infrastruktur som nyttes i instituttets forsknings- og 
undervisningsaktivitet. Instituttet budsjetterer med kr 1,9 mill til digital oppgradering av undervisningsrom, 
samt kr 1,5 mill på nytt fibernett i Domus Medica. Avdelinger med laboratoriedrift og leiestedsinntekter øker 
bruken av midler til oppgradering og utskifting av laboratorieutstyr i 2022. For Avdeling for molekylærmedisin 
utgjør dette kr 3 mill i 2022. 
 
Forventet resultat per 31.12.2022 er et akkumulerte mindreforbruk på kr 7,7 mill. Instituttet vil fortsette å 
identifisere tiltak for å øke aktiviteten uten å skape langsiktige økonomiske forpliktelser. Vi vil også aktivt følge 
opp avdelingene med tanke på igangsetting av planlagte prosesser over nyåret. 
 
 
Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 
Per november har IMB 240 eksternt finansierte forskningsprosjekter knyttet til instituttets Bidrags- og 
oppdragsaktiviteter (BOA). Porteføljen består av 19 EU-prosjekter, 57 NFR-prosjekter og 164 prosjekter 
finansiert av Andre kilder. I 2022 forventes den økonomiske aktiviteten å være om lag på nivå med 2021. 
 

 
 
Etter overgangen til nytt regnskapssystem per 1. mai 2021 regnskapsføres den eksternt finansiert bidrags- og 
oppdragsaktiviteten etter en ny økonomimodell. Inntekter fra eksterne bidragsytere føres inn i 
resultatregnskapet til det enkelte prosjekt etter hvert som kostnadene påløper. Prosjekter vil til enhver tid ha 
en saldo på kroner null, og inntekten vil tilsvare de totale personal- og driftskostnader, investeringer og 
nettobidrag, med mindre man har overskredet inntektsrammen for prosjektet. Da vil resultatet være et 
tilsvarende underskudd.  
 
For 2022 inneholder den budsjetterte porteføljen kun kjente tildelinger som instituttet har kontrakter på per 
november 2021. Det er gjort noen mindre justeringer i estimert nettobidrag for hver avdeling. Det er ikke lagt 
inn framtidige prosjekter, men gjort mindre tekniske justeringer mellom kostnadskategorier på overordnet 
nivå. Framtidig portefølje vil bli estimert i forbindelse med langtidsprognosen for 2023-2026 som leveres i 
januar 2022. 
 

Rekrutteringsstillinger 
I henhold til Disposisjonsskriv for 2022 er IMBs måltall for rekrutteringsstillinger 39 stipendiater og 6 
postdoktorer i 2022. Instituttet velger å konvertere tre stipendiater til tre postdoktorer i 2022. Justert måltall 
er 36 stipendiater og 9 postdoktorer i 2021, se tabell 3.  
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